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Εξωραϊστικός  Σύλλογος  Βιλίων  Ο Άγιος  Νεκτάριος 
19 ΔΣ 

 
Πρακτικό Ν - 17 

 

Στα Βίλια Αττικής σήμερα 08/03/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στο γραφείο του 

εξωραϊστικού συλλόγου ο Άγιος Νεκτάριος  Βιλίων, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη 

του ΔΣ του συλλόγου, που είχε  απαρτία , για να συζητήσουν τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. Ηρακλής Ιακώβου 
2. Χάρης Περδίκης 
3. Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή 
4. Γιώργος     Παγώνης – Εβρενέζογλου 
5. Ιωάννης     Καντούνας 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αριστείδης Τσιούτσιας 
2. Πέτρος       Θεοδωράκης 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Ανάγνωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 
2. Πεπραγμένα περασμένου μήνα. 
3. Θέματα για το Πάσχα 
4. Επιστολή κου Χριστόπουλου. 
5. Διαχείριση σελίδων Facebook που αναφέρονται στον Σύλλογο 
6. Ανάρτηση καιρού στην ομάδα.  

 
 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού ακούστηκαν προτάσεις των παριστάμενων μελών 
ακολούθησε συζήτηση και τελικά  αποφασίστηκαν, κατά θέμα, τα παρακάτω: 
 

Επί του 1ου Θέματος ΗΔ 

Διαβάστηκε και στη συνέχεια υπογράφτηκε από όλα τα παρόντα μέλη το πρακτικό της προηγούμενης 
συνεδρίασης. 

 
Επί του 2ου Θέματος ΗΔ    

Το μήνα που πέρασε πραγματοποιήθηκαν οι πιο κάτω ενέργειες: 
 
Έγινε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση του οικισμού στο κοσμικό κέντρο «η Κοκκινιώτησα». 
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Επί του 3ου Θέματος ΗΔ    

 
Αποφασίστηκε να γίνει η κάλυψη των εξόδων του Ιερέα για τις Ακολουθίες της περιόδου του Πάσχα.  
 

Επί του 4ου Θέματος ΗΔ 
 
Αναγνώστηκε και συζητήθηκε η επιστολή του Χριστόπουλου για θέμα που αφορά το ΠΠΚ. 
Αποφασίστηκε να σταλεί σχετική επιστολή στην Εκκλησιαστική Υποεπιτροπή του Ι. Ναού Αγίου 
Νεκταρίου στην οποία θα αναφέρεται ότι το ΔΣ δεν έχει την απαιτούμενη αρμοδιότητα να επιληφθεί 
του θέματος που αναφέρεται στην επιστολή. 
 

Επί του 5ου Θέματος ΗΔ 
 
Συζητήθηκε η διαχείριση των σελίδων στο FB. Αποφασίστηκε να μείνει μία μόνο ενεργή σελίδα και να 
γίνει σταδιακή κατάργηση των υπολοίπων σχετικών σελίδων.  
 

Επί του 6ου Θέματος ΗΔ 
 
Να σταλεί επιστολή για την περιοδική περισυλλογή του κάδου. 
 

Επί του 7ου Θέματος ΗΔ 
 
Επισκευή της ξύλινης περίφραξης στον χώρο των σκουπιδιών. 
 
2132014900 Δήμος 
Κοροβέντζος 
 

Επί του 8ου Θέματος ΗΔ 
 
Τέθηκε θέμα για την ανάρτηση του καιρού στην ομάδα του συλλόγου. Ο Ταμίας κος Κατούντας δήλωσε 
την αντίρρηση του σχετικά με ανάρτηση του καιρό στην σελίδα της ομάδας του οικισμού. 
Αποφασίστηκε να γίνει ηλεκτρονική δημοσκόπηση σχετικά με το εάν η ομάδα επιθυμεί την συνέχιση 
ενημέρωσης για τον καιρό και αναλόγως του αποτελέσματος θα κριθεί η συνέχιση της ανάρτηση του 
καιρού ή η παύση του. 
 
 
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και ορίστηκε νέα στις 08/03/2020. 
 
 
                  Ο                                                 Ο                                                        Ο                         Ο                                     
          Πρόεδρος                            Αντιπρόεδρος                                Γεν. Γραμματέας            Ταμίας                     
 
 
 
 

 Ηρακλής Ιακώβου         Γιώργος Παγώνης-Εβρενέζογλου         Χάρης Περδίκης      Ιωάννης Καντούνας  
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                    Ο                    Η                                                              Ο                                                                                                             
       Ειδ. Γραμματέας                                       Έφορος                                           Αναπληρωτής Ταμίας -Μέλος                                   
 
 
                              
 

Αριστείδης Τσιούτσιας  Μαρία- Μαριάνθη Γλαντζή  Θεοδωράκης Πέτρος  
        


